
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a Budakalászi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről és juttatásairól szóló 3/2017.(I.27.) számú rendeletének módosításáról  

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikke (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) 
bekezdés b) pontjában, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat 
rendeli el: 

  

1. § 

 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről és juttatásairól szóló 3/2017.(I.27.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 1.§ (2) 

bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki: 

„A társadalmi megbízatású polgármesterre és a társadalmi megbízatású alpolgármesterekre 
a rendelet hatálya nem terjed ki.” 

2.§ 

A R 2/A. §-sal egészül ki:  

„A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46 380 Ft-ban 

állapítja meg.” 

3.§ 

A R 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat Jegyzője a Polgármesteri Hivatal munkamegosztása szempontjából az 
elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére irodavezetői munkaköröket létesíthet.” 

4.§ 

A R 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236.§ (5) bekezdés c) pontja 

alapján az irodavezető osztályvezetői szintnek felel meg.” 

5.§ 

A R 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 
10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.” 

6.§ 

A R 5.§ (1) bekezdés a)-h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Vissza nem térítendő juttatások: 
a) cafetéria juttatás - a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig -, 
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b) bankszámla költségtérítés, 

c) lakhatási támogatás, 

d) családalapítási támogatás, 

e) szociális támogatások (szociális segély, temetési segély) 

f) egészségügyi támogatás (védőszemüveg), 

g) ruházati költségtérítés, 

 
Visszatérítendő juttatások: 
h) lakásépítési, vásárlási, felújítási és korszerűsítési támogatás, 

i) illetményelőleg, 

j) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.” 

 

Záró rendelkezés 

7. § 

 

(1) A R 4.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

 

 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 polgármester jegyző 
 

Záradék: 

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2020. február 27. napján tartott ülésén fogadta el, 

kihirdetése 2020. február 28. napján megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc  

jegyző 

 

 


